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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana 

peneliti melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, dimana peneliti 

mengambil data RPJM Daerah 2012-2017 dan Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dimana peneliti melakukan 

observasi, angket dan wawancara berkaitan dengan pembangunan 

infrastruktur yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini. Dengan 

objek penelitian adalah pegawai Bidang Bina Marga dan Bidang Cipta 

Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.  

3.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dimulai pada bulan Februari 2017 sampai dengan 

selesai.  

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang 

ada untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan 

dan lengkap (Irawan: 2004: 84-87). Jenis dan sumber data yang diperlukan 

dalam pelaksanaan penelitian ini dibagi dua jenis, yaitu: 

a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari 

obyeknya, yaitu data yang diperoleh setelah melakukan penelitian dari 

responden yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.  
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b. Data Sekunder, yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dalam 

bentuk laporan, catatan, dan dokumen melalui kantor tempat penelitian 

ini dan peraturan perundang-undangan. Dokumen sekunder merupakan 

data pendukung dalam penelitian ini. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian 

ini, maka penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

Yakni teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan 

langsung dengan objek penelitian guna mendapatkan informasi yang ada 

hubungannya dengan penelitian. Observasi ini dilakukan di Kota 

Pekanbaru baik instansi maupun masyarakat. Adapun jenis observasi yang 

peneliti gunakan yaitu observasi terus terang atau tersamar yaitu dengan 

diketahui informan bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Dengan 

tahap observasinya dimulai dari tahap memasuki situasi sosial kemudian 

dilanjutkan dnegan tahap menentukan fokus sampai kepada mengurai 

fokus menjadi komponen yang lebih rinci. 

b. Interview (Wawancara) 

Yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya 

jawab langsung dengan key informan secara mendalam yang dianggap 

mengerti tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan di 
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Dinas, Bidang, dan orang-orang tertentu yang terkait dengan penelitian 

dalam pelaksanaan pembangunan Kota Pekanbaru. 

 

c. Kuesioner (angket) 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara menyediakan daftar 

pertanyaan atau pernyataan yang peneliti ajukan kepada responden, 

khususnya kepada pihak yang berkaitan erat dengan pembangunan Kota 

Pekanbaru. 

d. Dokumentasi  

Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang yang 

membantu peneliti unuk menambah kejelasan peneltian. Dokumentasi 

digunakan sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data. Dengan 

kata lain dokumentasi digunakan sebagai alat pelengkap penelitian. 

Dokumentasi yang dilakukan seperti mendokumentasikan kegiatan di lapangan. 

3.5  Populasi Dan Penentuan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: subyek atau 

objek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sangadji, 

2010: 185). Sedangkan menurut Supriyadi (2014: 17),  populasi adalah 

wilayah generalisasi berupa subyek atau objek yang diteliti untuk 

dipelajari dan diambil kesimpulan. Adapun dalam penelitian ini 



55 
 

populasinya adalah seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kota Pekanbaru. 

 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi yang ada. Menurut 

Sangadji (2010: 186), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki populasi. Dalam pengambilan sampel untuk sebuah 

penelitian dapat digunakan kuesioner, untuk memperoleh tanggapan dari 

konsumen yang masuk dalam sampel yang diteliti. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. dalam penelitian ini, pertimbangan 

untuk menentukan sampel adalah pegawai yang memahami tentang 

permasalahan yang sedang diteliti. Dalam menentukan jumlah sampel, 

penulis menggunakan rumus Slovin, yakni : 

Rumus Slovin:    
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                 digenapkan menjadi 44. 
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3.6 Analisa Data 

Analisa data adalah proses untuk mengelompokkan pengurutan data 

ke dalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai 

dengan data yang ada. Dalam menganalisis, peneliti akan mendeskripsikan 

atau menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai pembangunan 

infrastruktur di Kota Pekanbaru, kemudian data dituangkan dalam bentuk 

tabel-tabel dengan angka dan persentase untuk dilanjutkan dianalisa dengan 

analisa deskriptif. 

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan memakai teknik 

Skala Likert. Menurut Sugiyono (2002:97), Skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Dengan Skala Likert, variable yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indicator variable. Kemudian indicator tersebut dijadikan 

sebagai tolak ukur  untuk menyusun item-item instrument yang menggunakan 

Skala Likert mempunyai gradasi dari positif sampai sangat negative.  

Berdasarkan metode peneltian yang telah dikemukakan di atas data 

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan 

jenisnya dn diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk table dan uraian 

dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut: 

P = F/N x 100% 

Keterangan: 

P  = Angka persentase 

F  = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 
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N  = Number of Cases (Jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

100% = Bilangan tetap 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan mengenai factor-faktor 

yang mempengaruhi pembangunan Kota Pekanbaru keseluruhan indicator 

yang telah diajukan kepada rsponden dengan menggunakan teknik pengukuran 

sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto (2003: 171) sebagai berikut: 

1) 81 – 100 %  : Sangat Setuju 

2) 61 – 80 %    : Setuju 

3) 41 – 60 %    : Netral 

4) 21 – 40 %    : Tidak Setuju 

5) 0 – 20 %      : Sangat Tidak Seruju 

 


